
 
 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 ( غزوة البحوث العلميت في:3)

 قريت المنصورة -غرب مدينت حلب 

 78رقم البٌان: 

 هـ1311ذوالقعدة  11التارٌخ: 

 م 78-9-7107

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمد وآله وصحبه وسلم، 
 وبعد:

بعد جمع المعلومات وعمليات الرصد واالستكشاف، تم التأكد من وجود 
جندياً للعدو عند الباب الرئيسي لمركز البحوث العععلعمعيع   021ما يقارب 

 ضابط نصيري داخل المبنى. 21إلى  7وعدد يتفاوت بين

انطلقت عدة فصائل إسالمي  تحت قيادة جبه  الّنصرة للعزعزوة، وفعي  ع   
معم لعمعنعع ادمعداد  021األثناء، تم دك أكعاديعمعيع  األسعد بعالعهعاو  ععيعار 

والمؤازرة، وبعد ا مباشرة تّم دك حعاجعز قعرب العبعحعوث العععلعمعيع  دكعمعا  
حصار الهعدف، وتعم أيًعًا دك ثعكعنع  فعي حعلع  العةعديعدة تعابععع  لعلعدفعا  
الةوي،  مما أدى إلى عز  منطق  البحوث العلمي  بشكل تام وقطع كامل 

 ادمدادات وخطوط ادنسحاب المتوقع  وتم حصار الهدف.

وكتمهيدًا لالقتحام، تم دك الباب الرئيسي لعلعبعحعوث العععلعمعيع  لعربعع سعاعع  
متواصل ، و نا تقدمت سرايا جبه  الّنصرة متسلل  عبر الحروش والصخعور 
المرتفع  واقتحمت السور وبدأت بالتمشيط والتقعدم إلعى أ  وصعلعت إلعى 

المباني الصزيرة فقامت بتمشيطها وتطهير ا وواصلت التقدم إلى العمعبعنعى العرئعيعسعي 
" 02.7ال ي تحصن فيه كل من فّر من المباني الصزيرة، وبعد قتل رامي الرشاش "

ورشاش متوسط الل ين كانا متواجدين ععلعى السعطعب،  بعدأت ععمعلعيعات العتعمعشعيعط 
ومحاصرة المبنى، حيث بدأ التمشيط من القبو باتةا  الطوابق العععلعيعا فعتعم تعطعهعيعر 
طوابق المبنى واحدًا تلو اآلخر حتى وصلوا إلى الطابق الرابع وصعد معن تعبعقعى معن 
عناصر العدو إلى السطب و نا جاءت دبابتا  وبدأت بقصف محيط العمعبعنعى وجعاء 

  -بفًل اهلل  -الطيرا  لفك الحصار لكن دو  جدوى 

 مركز البحوث العلمية

 دك حصون العدو بقذائف الهاون

 التسلل عبر األحراش نحو مركز البحوث العلمية



 
   

 78رقم البٌان: 

 هـ1311ذوالقعدة  11التارٌخ: 

 م 78-9-7107

وبعد اشتباك وحصار دام أكثر من عشرين ساع  متواصل ، قرر المةا دو  نسف المبنى   
 بالعبوات الناسف  وإحراقه تمهيداً لالنسحاب.

 م. 2102-2-01ه. 0311شوا   22  ا وقد استمرت العملي  من ظهر يوم األحد: 

 إلى صباح اليوم التالي وقد استخدم المةا دو  في     الززوة األسلح  التالي :

تم غنمها  BMB مم ، عرب  11مم ،  او  عيار  01مم ،  او  عيار  021 او  عيار 
 وأسلح  فردي  مختلف . RBG مدافع 03،7من ثكن   نانو، مدفع رشاش عيار 

وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس 

 الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 احتراق مبنى مركز البحوث العلمية

 استخدمها المجاهدون في العملية  BMBعربة 


